
Juntamente com esta edição, a Aperam BioEnergia 
está distribuindo a revista do Balanço Social. 
Conheça os principais investimentos e ações de 2015.
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CORREIOS

Uma efetiva corrente 
em defesa da vida

Conscientização e mobilização 
marcaram a 7ª Semana Integrada de 
Prevenção a Incêndios (Sipin), promo-
vida pela Aperam BioEnergia. Com o 
tema "Uma corrente em defesa da 
vida", a programação incluiu ações 
para diferentes públicos e desta-
cou o papel da sociedade na pre-
servação do meio ambiente. De 12 
a 16/09, várias iniciativas foram rea-
lizadas, entre elas palestras, teatro, 
blitze educativas nas comunidades, 
exibição de documentário feito pela 
Empresa e apresentação do Balanço 
Social com os resultados de 2015.

No dia 15/09, o evento prin-
cipal da Sipin reuniu comunidade, 
autoridades e representantes da 
Aperam BioEnergia no Clube Florae 
de Capelinha. Um dos destaques, 
o documentário "Uma corrente em 
defesa da vida" mostrou depoimen-
tos de cidadãos que atuam na pre-
servação do meio ambiente e na pre-
venção de incêndios.

O diretor de Operações da Aperam 
BioEnergia, Edimar de Melo Cardoso, 
ressaltou que o papel da Sipin é 
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Semana Integrada 
de Prevenção a 
Incêndios mobiliza 
e reúne diversos 
setores da 
comunidade para 
a preservação do 
meio ambiente

Representantes da Empresa e da comunidade durante evento principal da Sipin

Exibição do documentário: relatos de iniciativas de proteção ambiental

Balanço Social
Ainda no evento principal, a Aperam BioEnergia lançou a revista do 

Balanço Social de 2015, com informações sobre os investimentos da 
Empresa nas áreas da educação, cultura, geração de renda, meio ambiente 
e desenvolvimento. A apresentação foi feita pelo presidente da Fundação 
Aperam Acesita, Venilson Vitorino. As entidades contempladas com os 
projetos sociais da Empresa marcaram presença nos estandes monta-
dos no Clube Florae, permitindo ao público conhecer os resultados do 
apoio da Aperam BioEnergia às instituições.

Nota 100
Maria Cristina Martins Santos, da Associação Cultural Quilombola de 

Santo Antônio do Fanado, comunidade de Capelinha, elogiou o conteúdo 
compartilhado pelo evento. “Se eu tivesse que dar uma nota, seria nota 
100. Foi muito proveitoso, assim como todos os eventos que a Aperam 
BioEnergia realiza. Todos deveriam aproveitar oportunidades como essa. 
É aprendizado! Tudo que aprendo eu levo para a minha comunidade. 
Sempre passo adiante”, afirmou.

Programação
Em outro momento do evento principal, a Empresa divulgou levanta-

mento com os registros de incêndios florestais dos últimos anos. A pro-
gramação ainda contou com a Rede de Relacionamento e explanação 
sobre "Atuação dos Líderes Comunitários"; além de exibição da reporta-
gem do programa "Como Será?", da Rede Globo, que retratou a produção 
sustentável do carvão vegetal no Vale do Jequitinhonha.

Outras ações realizadas na região
» 100% dos empregados envolvidos nos Diálogos de Segurança, 

Meio Ambiente e Saúde (DSMS)

» 200 veículos abordados nas blitze educativas 
(em Lagoa Grande e Turmalina)

» 600 pessoas participantes de palestras 

» 750 expectadores do espetáculo do grupo Pró-Riso

mobilizar a sociedade para ações 
conscientes. "A Empresa objetiva 
estimular a conscientização volun-
tária, com todos atuando para pro-
teger e preservar nossos recursos 
naturais. Somente com a união de 
todos poderemos assegurar as fon-
tes de vida para futuras gerações. O 
documentário revela como pessoas 
da região agem, cotidianamente, para 
a  preservação da natureza e preven-
ção de incêndios", informou o diretor.

Balanço 
Social 2015
Aperam BioEnergia



Projeto da Aperam BioEnergia é vencedor do Cosis 2016
O 83º Cosis, Seminário Técnico da 

Aperam que destaca e compartilha 
ideias desenvolvidas pelas equipes 
para melhoria dos processos, consa-
grou em 2016 a Aperam BioEnergia. 
Entre os trabalhos apresentados 
nesta edição do Prêmio Cosis, o 
projeto Automação dos Fornos, 
defendido pela equipe da Aperam 
BioEnergia, ficou em 1º lugar na cate-
goria Processo e sagrou-se campeão 
Geral do Cosis 2016.

Destacado entre outras iniciativas 
para melhoria dos processos em dife-
rentes áreas, o projeto foi reconhecido 
por representar ganhos em padro-
nização, qualidade e custo do car-
vão vegetal produzido pela Empresa 
no Vale do Jequitinhonha. A equipe 
responsável pelo desenvolvimento 
da ideia apresentada no seminário 

técnico promovido pela Aperam é 
composta por Adão de Azevedo, 
André Figueiredo, Benone Braga, 
Edgar de Oliveira, Paulo Henrique e 
Wellisson Ferreira.

 O projeto trata da automatiza-
ção do monitoramento de tempera-
tura e controle da entrada de oxigê-
nio nos fornos da Aperam BioEnergia. 
A medida garante dados mais preci-
sos e otimiza os processos. A Aperam 
BioEnergia parabeniza todo o grupo 
responsável pelo projeto. A Empresa 
reconhece o empenho de cada mem-
bro da equipe na busca por melhores 
resultados. A partir de agora, com a 
premiação no Cosis, a iniciativa poderá 
ser encaminhada para apresentações 
externas, fazendo com que o trabalho 
ganhe mais reconhecimento e reper-
cuta em diferentes áreas. Equipe comemora o 1º lugar geral do Cosis 2016

O grupo falou sobre expectativas, projetos e dúvidas, recebendo o feedback e os esclarecimentos do presidente

Encontro com o Presidente: diálogo e proximidade
Por prezar pelo diálogo e pela valo-

rização de seus empregados, a Ape-
ram BioEnergia promove ações que 
aproximam as pessoas da direção da 
Empresa. O 1º Encontro com o Presi-
dente da Aperam BioEnergia, reali-
zado no dia 31/08, no escritório de 
Capelinha, teve essa proposta. Mar-
cada pela informalidade e descon-
tração, a iniciativa, além de estreitar 
laços, é uma importante forma para 

compreender a realidade atual e tra-
çar novas metas.

O encontro proporcionou a proxi-
midade entre empregados e a presi-
dência, colaborando com a troca de 
informações entre as partes. Frede-
rico Ayres Lima, presidente da Ape-
ram, reuniu-se com 12 empregados 
da Aperam Bio Energia em um des-
contraído café da manhã. Estiveram 
presentes supervisores de equipe e 

técnicos operacionais representantes 
das frentes de serviços da Empresa. 

Para Josimar Mendes Araújo, que 
trabalha na Gerência da Colheita, a reu-
nião demonstrou a proximidade do pre-
sidente com as lideranças das equipes. 
"Foi uma conversa informal, mas com 
assuntos de interesse da Empresa. 
Particularmente, fiquei bem satisfeito 
com o encontro e com a forma do pre-
sidente tratar a todos", diz.

Empregado da Manutenção Mecâ-
nica, Élvio Gonçalves do Nascimento 
considerou importante a oportuni-
dade. "Percebi o quanto a Aperam 
está focada no trabalho em equipe, 
o quanto somos importantes nesse 
processo, e que a saúde e segurança 
são realmente valores para a Empresa. 
A conversa foi informal e mostrou a 
nossa importância em cada um dos 
processos", declara.

Arquivo Aperam BioEnergia

Arquivo Aperam BioEnergia
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Linha aberta com você!

Em caso de dúvidas, sugestões ou qualquer outro assunto que envolva 

a Aperam BioEnergia, entre em contato com o setor responsável.

Setor Capelinha Itamarandiba
Escritórios (33) 3516.4800 (38) 3521.3600
Relações com as Comunidades (33) 3516.4826 (38) 3521.3661
Meio Ambiente (33) 3516.4821 (38) 3521.3629
Saúde (33) 3516.4857 (38) 3521.3625
Segurança (33) 3516.4865 (38) 3521.3655
Recursos Humanos (33) 3516.4858 (38) 3521.3646



Tornando os líderes mais preparados
Sempre focada na busca por 

melhores resultados e na satisfa-
ção plena de sua equipe, a Aperam 
BioEnergia reuniu 84 empregados 
do seu time de líderes para o trei-
namento “Os 10 Mandamentos da 
Liderança”. Dividida em três turmas, 
entre os dias 1º e 02/09 em Capelinha 
e Itamarandiba, respectivamente, a 
capacitação ampliou e aprimorou 
técnicas e conceitos para o melhor 
desempenho da gestão de pessoas.

Ministrado pelo diretor de 
Recursos Humanos da Aperam, Luiz 
Otávio Torres Procópio, o treinamento 
destacou quais as habilidades e atri-
buições as lideranças devem assumir, 
diariamente, para mais produtividade 
e valorização das equipes. 

Para o supervisor de equipe em 
Itamarandiba, Vítor Alves Machado, o 
treinamento teve grande importância 
para uma melhor gestão de pessoas. 
"Isso facilitará a avaliação das equi-
pes, sendo fundamental para ajudar 
a lidar com os desafios, nos ajudar a 
reconhecer e avaliar o que a equipe 
tem de melhor. O treinamento nos 
auxiliará a mobilizar e observar os 
talentos", destacou Vítor.

O treinamento apresentou exemplos de gestão e dez dicas de como gerir pessoas

Aprendizado
A técnica operacional Jéssica 

Cordeiro considerou a capacita-
ção como um momento para ava-
liar o comportamento das lideran-
ças junto às equipes. “Voltei para 
casa certa de que posso melhorar. 
Foi muito legal ver vários dos meus 
colegas saindo do treinamento dis-
cutindo e pensando como podem 

melhorar. O líder precisa funcionar 
como um motor propulsor, capaz de 
movimentar todos da equipe. O trei-
namento nos deixou uma grande 
lição de como podemos ser esse 
‘motor’", observou.

O supervisor de Processo, Tony 
Terra Beraldo, elogiou a participação 
do diretor de RH, Luiz Otávio Torres 
Procópio. “Mais uma vez, tivemos 

um treinamento de alto nível, com 
a presença de uma pessoa que nos 
transmitiu seus conhecimentos com 
exemplos claros e reais. Isso mos-
tra a relevância que as lideranças 
têm para Aperam. O treinamento 
revelou como devemos conduzir 
nossas ações para a sustentabili-
dade, saúde e segurança de nos-
sas equipes”, disse.

Mudanças para melhoria dos processos e reconhecimento

Currículo
Graduado em Administração 

pela Universidade Anhaguera, 
Raimundo iniciou sua carreira 
na Aperam BioEnergia em 1979 
como auxiliar de almoxarifado. 
Em 1988, foi promovido a super-
visor. Seguiu como coordenador 
(1993), auxiliar técnico II (1997), 
gerente de Serviços I (1998) e 
gerente de Processo I (2004). Em 
2005, atuou no departamento 
Administrativo/Financeiro. Em 
2016, tornou-se gerente de 
Vendas e Apoio. Raimundo pros-
seguiu como assistente técnico 
I no setor de Relações com as 
Comunidades (2008), gerente 
na área Administrativa (2009) 
e  supervisor de Suprimentos 
(2010). Desde 2014, era respon-
sável pela supervisão de Saúde 
Ocupacional.

Buscando manter-se como uma 
Empresa segura, saudável e compe-
titiva, a Aperam BioEnergia promove 
mudanças internas para melhoria de 
seus processos e para reconhecer o 
comprometimento de seus emprega-
dos. Recentemente, a Empresa reali-
zou alterações nas atividades rela-
cionadas à área de Relações com as 

Comunidades.
O setor passou a ser de responsa-

bilidade da Fundação Aperam Acesita, 
que conta com um representante no 
Vale do Jequitinhonha. Raimundo Lima 
assume como responsável por condu-
zir as ações de relacionamento com as 
comunidades, juntamente com toda 
equipe que atua com esse foco.

Raimundo Lima assumiu a área de 
Relações com as Comunidades

Vestindo a camisa
É com muita satisfação 

que a Aperam BioEnergia abre 
suas portas para receber novos 
empregados. A Empresa rea-
lizou um processo de Seleção 
Externa Competitiva que apro-
vou o nome de Breno Linhares 
Cunha para o cargo de super-
visor de Processo na Produção 

de Carvão. O engenheiro for-
mado pela Universidade Federal 
de Viçosa foi recepcionado pelo 
gerente Executivo de Carvão, Ézio 
Vinícius Santos, que fez a entrega 
do uniforme. O ato marca um novo 
momento na vida do profissional e 
efetiva seu nome como parte do 
time Aperam BioEnergia.

O gerente Executivo de Carvão, Ézio Vinícius Santos, na entrega do 
uniforme ao novo membro do time Aperam BioEnergia, Breno Linhares

Fotos: Arquivo Aperam BioEnergia
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Seção feita com a colaboração de empregados da Aperam BioEnergia. Espaço para opiniões, análises, 
divulgação de ideias e conceitos daqueles que contribuem com o desenvolvimento da Empresa.

José Catarino Delfino Gomes
» Operador de Máquinas
» Silvicultura - Itamarandiba
» Tempo de Empresa: 16 anos

Uma Empresa sustentável e que sabe cuidar
Sempre ouvia dizer que era bom trabalhar aqui. Até que, no dia 12 de setembro de 2000, fui admitido. Logo no meu primeiro 

contato fiquei surpreso com as pessoas que trabalhavam na Empresa. A cada dia que passava, via os valores sendo aperfeiço-
ados e novas tecnologias de ponta implantadas. A Empresa me treinou em vários assuntos e pude exercer diversas atividades. 
Aprendi a cuidar do meio ambiente; a ter um bom clima no ambiente de trabalho; a ter um bom comportamento no trânsito; e a 
evitar hábitos ruins para a saúde. E colocar a segurança em primeiro lugar, 24 horas por dia.

A Aperam BioEnergia se preocupa com as comunidades vizinhas e com as gerações futuras, pois produz de maneira sus-
tentável. A Empresa ainda se preocupa com nossa família, entregando material escolar de excelente qualidade, entre outros 
benefícios. Parece que entrei aqui ontem, não vi o tempo passar devido à minha satisfação. Obrigado, Aperam BioEnergia, por 
tudo que fez por mim e por minha família.

César Martins de Carvalho
» Vigilante
» Vigilância Patrimonial - Itamarandiba
» Tempo de Empresa: 8 anos

Segurança como lição
Trabalho como vigia patrimonial há oito anos, em Itamarandiba. É um orgulho trabalhar nesta Empresa, que sempre visa o 

bem maior dos seus empregados. Em momento algum, a Aperam BioEnergia mede esforços para realizar treinamentos, reuniões 
e DSMS sobre saúde e segurança. 

Aprendi muito com as práticas de segurança que devemos ter. Não somente durante a jornada de trabalho, como também 
em casa, nos momentos de lazer e no trajeto de ida e volta ao trabalho. Pois a melhor coisa de nossas vidas é a nossa família. 
Não há nada melhor e satisfatório para todos nós, trabalhadores, do que retornarmos aos nossos lares e sermos recepcionados, 
com os braços abertos, por aqueles que nos amam. 

A segurança no trabalho e imprescindível! Felizmente, a Aperam BioEnergia vem implantando essa prática há muito tempo, 
visando o bem-estar dos seus empregados.

Geirson Neves Gandra
» Técnico Operacional 
» Produção de Carvão - Itamarandiba
» Tempo de Empresa: 24 anos

Desenvolvimento e inovação
Ingressei no grupo Aperam em outubro de 1992, no cargo de coordenador da equipe de motosserra, desempenhando minhas 

tarefas sempre com responsabilidade e dedicação, numa época em que a colheita era desenvolvida quase toda manualmente. 
Participei efetivamente de momentos importantes da Empresa, principalmente o da Mecanização da Colheita Florestal. Somos 

pioneiros e grande referência no cenário florestal. Com a evolução e modernização da Empresa, ampliei meus estudos. Fiz curso 
superior de Ciências Biológicas e pós-graduação em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável.

 Em 2010, fui promovido a Técnico Operacional na Produção de Carvão, onde atuo até hoje. É um grande aprendizado a 
oportunidade de estar em setores diferentes, compartilhando conhecimentos, desenvolvendo aprendizados e adquirindo bons 
resultados. Produzimos carvão com segurança, qualidade e sustentabilidade, respeitando o meio ambiente e as pessoas. Somos 
um nome forte em inovação e referência no Setor Florestal.

Antonio Murilo Rocha 
» Apontador  
» Manutenção Mecânica - Capelinha
» Tempo de Empresa: 40 anos

Presenciando o avanço tecnológico
Iniciei como auxiliar de serviços no campo, onde trabalhei por 12 anos em várias atividades. Desde limpeza de área e corte 

com machado aos serviços de desbrota, plantio, combate à formiga e construção de cerca. Também atuei como ajudante de 
caminhão no transporte de madeira. Depois, fui para o viveiro e, posteriormente, segui atuando no inventário florestal.

Em março de 1987, fui escolhido para desenvolver outra atividade: escriturário. Desempenhei a função no escritório de campo. 
Naquele tempo, tudo era feito manuscrito.  Em 1995, chegaram os computadores. Desde então, mudou muita coisa. Todos os 
relatórios e gráficos começaram a ser feitos digitalmente. Nessa época, fui para o escritório Central de Capelinha. A tecnologia 
trouxe inovações também no campo. Hoje, tudo é mecanizado. Mesmo antes disso, a segurança já era uma preocupação, pois 
ela é um valor para a Aperam BioEnergia. Eu tenho orgulho de fazer parte do quadro de colaboradores desta Empresa.

Adiel de Souza Martins 
» Supervisor de Equipe
» Colheita Florestal - Itamarandiba 
» Tempo de Empresa: 8 anos

Várias etapas, várias conquistas
Tenho formação em técnico em Meio Ambiente e, atualmente, estou cursando técnico em Logística e Engenharia de Produção. 

Fui admitido no setor de Manutenção Mecânica, em 2008, na função de eletricista, sendo promovido ao cargo de operador de 
máquinas sênior, após uma seleção interna. Trabalhei na operação do skidder, na operação da escavadeira, na atividade de traça-
mento de madeiras. Atualmente, atuo como supervisor de equipe da Colheita Florestal. Foram várias etapas até aqui. Agradeço 
ao meu Deus por cada uma destas e pelo apoio e incentivo que recebi da minha família e dos meus amigos. 

Sou grato à Empresa por todas as oportunidades, treinamentos e pela confiança. Tenho grande prazer em trabalhar em uma 
Empresa que valoriza as pessoas. Isso nos encoraja e nos fortalece, e faz uma enorme diferença. O grupo Aperam nos fornece 
um ambiente inspirador e agradável para apresentarmos um trabalho com competência, habilidade e conhecimento. Sinto-me 
honrado, pois amo trabalhar com cada um que compõe este grupo.
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Valorização das habilidades
A campanha sobre a Política 

PCD destaca o apontador na área 
de Logística de Transporte da 
Empresa, Jésus Marcos Pinto de 
Alecrim. Formado em Administração 
de Empresas, com MBA em Admi-
nistração e Qualidade, ele abrilhan-
tou a palestra ao apresentar um 

número musical tocando bateria. 
Aos quatro meses de vida, Jésus 
teve problemas de saúde e ampu-
tou as mãos e os pés abaixo dos 
joelho. Como músico, é conside-
rado um do melhores bateristas 
da região.

“Ele é um exemplo de pessoa 
com deficiência que driblou os 

obstáculos e vem aproveitando 
as oportunidades de crescimento 
oferecidas pela Aperam BioEner-
gia. As pessoas com deficiência 
devem ser vistas como pessoas 
dinâmicas, capazes, totalmente 
ativas e produtivas”, conta a ana-
lista Administrativo, Flávia Adal-
gisa Magalhães Santos.

Palestra com o professor Sávio Tarso ajudou a promover a 
campanha sobre vagas para pessoas com deficiência

Ao longo do ano, a Aperam 
BioEnergia vem realizando uma 
campanha de recrutamento para 
ampliar sua política de atendimento 
à Pessoa Com Deficiência (PCD). 
Por meio de diferentes ações, a 
Empresa leva para a sociedade e 
seus empregados a importância 
de atuar em nome da inclusão e da 
oportunidade para todos.

Parte desta ação foi a palestra 
"Protagonismo, Pessoas com Defi-
ciência nas Empresas e Produtivi-
dade", realizada em agosto. O evento 
reuniu empregados e lideranças da 
Aperam BioEnergia e possibilitou a 
troca de informações sobre a polí-
tica de PCD da Empresa. A palestra 
foi ministrada pelo jornalista, escri-
tor, diretor-roteirista de TV e rádio 
e professor de Ciências Humanas e 
de Comunicação Social, Sávio Tarso, 
de Ipatinga.

Vítima da poliomielite com poucos 
meses de vida, o professor falou de 
diversidade e elogiou a iniciativa da 
Aperam BioEnergia. “A Empresa está 
perfeitamente inserida no contexto 
da inclusão da pessoa com deficiên-
cia, respeitando-nos e escutando 

nossas vivências”, avalia. Para Sávio, 
a Aperam BioEnergia trata as pes-
soas com deficiência como sujeitos. 
“Queremos construir juntos com as 
empresas esta inclusão social e mer-
cadológica de PCD”, completa.

O professor e jornalista conside-
rou o evento muito positivo. “A diver-
sidade é um item importante para a 
produtividade. Histórias de supera-
ção motivam outras pessoas e criam 
um ambiente de otimismo. Temos que 
elogiar a sensibilidade da Empresa 
por isso”, conclui Sávio.

Oportunidade e inclusão

Empresa recertificada com marca expressiva
No ciclo de auditorias externas de 2016, a Aperam BioEnergia obteve a marca expres-

siva de Zero Não Conformidade nos itens verificados. A Empresa conquistou, com 
êxito, a manutenção das certificações das Normas ISO 14001 e OHSAS 18001. 
A auditoria, realizada pela ABS Quality Evaluations, foi concluída em julho. 
A instituição certificadora aprovou 100% dos requisitos verificados, o 
que atesta a qualidade dos sistemas de gestão do meio ambiente, 
de saúde e segurança adotados pela Aperam BioEnergia em seus 
processos.

De 25 a 29/07, a Empresa passou pela segunda auditoria 
de manutenção da OHSAS 18001:2007 e a primeira manu-
tenção da ISO 14001:2004. A Aperam BioEnergia está 
há seis anos certificada nas normas que estabelecem 
as diretrizes para o aperfeiçoamento de suas ações. A 
técnica operacional da área de Qualidade e Melhoria 
Contínua da Empresa, Jéssica Cordeiro, afirma que a 
conquista é fruto de muito trabalho e empenho de 
todos os empregados. 

“As manutenções das certificações aumentam 
ainda mais a nossa responsabilidade com a Política 
de nossa Empresa, para que ela siga saudável, segura 
e ambientalmente consciente. Devemos nos manter 
comprometidos e dedicados”, destaca Jéssica. Desde 
2008, a Aperam BioEnergia é certificada no Padrão 
FSC® FM. Em 2010, a Empresa buscou ainda as cer-
tificações FSC® CoC, a ISO 14001 e a OHSAS 18001. 

“Ser parte de uma Empresa que tem o seu traba-
lho pautado pela ética e compromisso com a saúde e 
segurança de seus empregados e com o respeito ao meio 
ambiente, e ainda ter isso reconhecido por padrões interna-
cionais, para mim, é motivo de orgulho. Nosso compromisso, 
de agora para frente, é continuar trabalhando e buscando sem-
pre a melhoria contínua dos nossos processos, para que tenha-
mos novos resultados tão bons como os que tivemos em 2016 nas 
nossas auditorias externas", conclui a técnica operacional.

Pessoas com deficiência interessadas podem enviar currículo para seucurriculopcd@gmail.com. 
Mais informações pelo (33) 9 9146-8400.

Inscrições

Arquivo Aperam BioEnergia

Socialmente justo
Economicamente 

viável

Tripé da Sustentabilidade

Ambientalmente adequado
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Diagnóstico FPS avalia 
conhecimento coletivo 

Segurança em dia
Na Aperam BioEnergia, segu-

rança é uma prática habitual entre 
empregados e prestadores de ser-
viço. Para estimular todos para o 
comportamento seguro, a Empresa 
aposta em ações como o Dia "S" de 
Saúde e Segurança, realizado no 
dia 23/08. A iniciativa reuniu leitura 
de DSMS Especial sobre Vigilância 
Compartilhada, reunião dos geren-
tes com os supervisores de pro-
cessos das áreas para divulgação 
das novas regras de auditoria e 

inspeção de campo com lideranças.
Com o tema "Todos juntos 

rumo ao Zero Acidente", o Dia "S" 
contemplou 100% dos emprega-
dos e prestadores de serviços em 
todos os turnos. A leitura do DSMS 
Especial contou com a dinâmica 
de grupo "Eu Pratico Vigilância 
Compartilhada?". O workshop com 
a liderança, além da vigilância com-
partilhada, abordou sobre audito-
ria de campo e relato de incidentes.

Auditorias
Os padrões de trabalho da Aperam BioEnergia são revisitados cons-

tantemente como forma de estabelecer o comportamento seguro e con-
sistente. Isso acontece por meio das auditorias de segurança, desenvol-
vidas em conformidade com os Padrões de Prevenção de Fatalidades 
(FPS). A Empresa intensificou o número de auditorias de campo reali-
zadas pelas lideranças, com a implantação do “Horário de Segurança da 
Liderança”, com as auditorias diárias. Todas as ações geradas são regis-
tradas no Livro Guia para auditorias de segurança.

Auditorias de campo realizadas pelas lideranças: uma das ações do Dia “S”

Com o objetivo de propor ações para a área de 
segurança e treinamentos, a Aperam BioEnergia realizou 
um diagnóstico sobre os Padrões de Prevenção de 
Fatalidade (FPS). De 22 de julho a 20 de agosto, 
os empregados foram convidados a responder 
um questionário online com perguntas 
relacionadas aos Padrões Mundiais de 
Prevenção de Fatalidade - FPS. A iniciativa 
buscou avaliar o conhecimento coletivo 
dos empregados e não individual.

A partir do diagnóstico, a 
Empresa irá elaborar o conteúdo de 
treinamentos e implementar novas 
práticas para prevenir acidentes. 
"Com o diagnóstico, será possível 
propor ações para as áreas de 
segurança e de treinamento, 
melhorando ainda mais nossa eficiência 
e eficácia no entendimento dos 
Padrões Mundiais de Fatalidade. Dessa 
forma, atingiremos nossa ambição de 
sermos os melhores em segurança, 
alcançando o Zero Acidente", revela 
o técnico de Segurança do Trabalho da 
Aperam BioEnergia, Adriano Vago.

 A avaliação contemplou 100% 
dos empregados. O questionário 
permitiu traçar uma visão sobre 
o entendimento coletivo a 
respeito das ferramentas 
utilizadas pela Empresa para 
alcançar a marca do Zero 
Acidente.

Aperfeiçoando os procedimentos
Faz parte da rotina da Aperam 

BioEnergia programar, ao longo do 
ano, diversos tipos de treinamentos 
e cursos de capacitação. A aposta 
é manter os empregados sempre 
atualizados com as melhores prá-
ticas. Entre os dias 26 e 30/09, a 
Empresa, em parceria com o Senai, 
envolveu 15 empregados no Curso 
de Aperfeiçoamento em Processos 
de Soldagem Eletrodo Revestido, 
MIG/MAG, Oxiacetileno e Oxicorte. 

A proposta teve como objetivo 
reciclar os empregados sobre atu-
alizações nos procedimentos de 
solda e novas técnicas relacionadas 
ao serviço. O curso, ministrado pelo 
Senai, inclui entrega de certificado 

e avaliações práticas e uma escrita, 
com a finalidade de fazer uma son-
dagem das capacidades técnicas e 
conhecimentos adquiridos durante 
a capacitação.

Para a pedagoga do Senai 
Turmalina, Gláucia Lima Maciel, a 
atividade foi bastante proveitosa. 
"Tivemos um resultado muito positivo, 
com 100% de frequência e desempe-
nho satisfatório dos participantes", 
afirma. "O curso torna os emprega-
dos mais qualificados para o trabalho. 
O retorno de iniciativas como essa é 
bastante positivo, tanto para o Senai, 
que executa e repassa conhecimento, 
quanto para a Empresa e para o pró-
prio empregado", completa Gláucia. Promovido em Capelinha, o treinamento teve carga horária de 40 horas

Arquivo Aperam BioEnergia

Arquivo Aperam BioEnergia
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Capelinhenses ausentes 
recebidos de braços abertos

A Aperam BioEnergia não ficou 
de fora da 30ª edição da Festa do 
Capelinhense Ausente. Mais uma 
vez, a Empresa foi um dos patroci-
nadores do evento marcado por uma 
extensa programação, entre os dias 
16 e 24 de junho.

A festa em Capelinha teve as noi-
tes agitadas por muita música, reu-
nindo nomes como Luan Santana, 
Jads & Jadson, Teodoro & Sampaio, 

Monobloco, Biquini Cavadão e Hen-
rique & Juliano.

Além da música, as atrações da 
festa foram a exposição de produ-
tos artesanais e as comidas e bebidas 
típicas. Em 2016, a festa, que com-
pletou três décadas, teve como tema 
"É hora de voltar pra casa". Shows 
regionais, galpão cultural e aqueci-
mento na Praça do Povo completa-
ram o encontro.

O evento representa um momento de confraternização do povo do município 
com os capelinhenses que moram fora e retornam para visitar a região

O público lotou o Parque de Exposições de 
Itamarandiba para prestigiar as atrações

Projeto Menor Aprendiz 
segue em plena atividade

Capacitar, estimular o conhe-
cimento, criar oportunidades para 
o mercado de trabalho. Esses são 
alguns dos objetivos que estão sendo 
alcançados com o sucesso do pro-
jeto Menor Aprendiz, realizado pela 
Aperam BioEnergia em parceria com 
o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai) e a Federação das 
Indústrias de Minas Gerais (Fiemg).

No final de agosto, mais uma 

importante etapa foi cumprida por 19 
jovens que participaram do curso de 
Manutenção Mecânica em Máquinas 
Agrícolas Florestais, em Itamarandiba. 
Os estudantes reuniram-se com fami-
liares e amigos para a solenidade de 
formatura, no Clube Florae.

Uma nova turma iniciou suas ati-
vidades no curso de Aprendizagem 
Industrial em Manutenção de 
Máquinas Agrícolas, em Capelinha.

Expoita: mais uma grande 
festa da região

Uma das maiores festas da 
região do Vale do Jequitinhonha, a 
XXIII Exposição Agropecuária de 
Itamarandiba (Expoita) também 
recebeu o patrocínio da Aperam 
BioEnergia. A Empresa apoiou o 
evento que envolveu o público com 
muita música, rodeio, motocross 
e diversão, entre os dias 13 e 
17/07, no Parque de Exposições de 
Itamarandiba. 

O locutor Fábio Pereira comandou 

o rodeio e a apresentação das ama-
zonas, provas de montaria e diversas 
atrações. A música ficou por conta 
de nomes conhecidos nacionalmente 
como Zezé di Camargo & Luciano, 
Marcos & Belutti, Marcelinho de Lima 
e Mato Grosso & Mathias.

Artistas regionais também abri-
lhantaram a Expoita, como o imi-
tador Tony Max, a banda Pegada 
Beat, a banda Fincadão Mineiro e 
Jacke & Júnior.

Formatura dos alunos do curso de Manutenção 
Mecânica em Máquinas Agrícolas Florestais

Formatura
A formatura reuniu o diretor de 

RH da Aperam, Luiz Otávio Torres 
Procópio; o presidente da Fundação 
Aperam Acesita, Venilson Vitorino; 
a gerente de RH, Michele Cristina 
Marques Rosa; o supervisor de pro-
cesso da Gerência de Manutenção 
Mecânica e paraninfo da turma, 
Políbio Martins Nogueira; a gerente do 
Senai Turmalina e da Regional Fiemg 
Vale do Jequitinhonha, Maria Etelvina 
Andrade Câmara; a pedagoga do 
Senai Turmalina, Gláucia Lima Maciel; e 
o instrutor do Senai, Claudinei Antônio 
José. A Corporação Musical São João 

Batista de Itamarandiba abrilhantou 
a noite com apresentação cultural.

A gerente do Senai Turmalina e da 
Regional Fiemg Vale do Jequitinhonha, 
Maria Etelvina Andrade Câmara, elo-
giou a organização do evento e des-
tacou a importância do projeto para 
o futuro profissional dos estudan-
tes. “Os representantes da Aperam 
BioEnergia, durante o evento, proferi-
ram palavras encorajadoras, de espe-
rança. Garantir um futuro promissor 
aos jovens é uma das razões dessa 
parceria. Algo que deu certo e con-
tinuará dando certo. Uma oportuni-
dade ímpar para os jovens”, observa.

Mais capacitação 
para as comunidades

A população dos cinco municí-
pios da área de atuação da Aperam 
Bio Energia recebeu mais uma opor-
tunidade de capacitação. Trata-se 
dos cursos ofertados em Capeli-
nha, Itamarandiba, Minas Novas, 
Veredinha e Turmalina, uma parce-
ria da Empresa com o Sesi Minas e 
as secretarias de saúde e educa-
ção dos municípios.

Foram disponibilizados os 
cursos Alimentação Saudável e 
Aproveitamento de 100% dos 
Alimentos (pelo Cozinha Brasil) e 

Doenças Crônicas Não Transmis-
síveis (DCNTs). 

A iniciativa teve como objetivo 
incentivar a população a ter uma 
alimentação adequada e adotar 
boas práticas para uma boa saúde 
e qualidade de vida. As inscrições 
foram realizadas em agosto, com 
o cronograma de atividades esten-
dido até outubro, contemplando 
os cinco municípios. Ao todo, 637 
pessoas já participaram do curso 
de DCNTs. No curso do Cozinha 
Brasil, já foram 337 participantes.

Divulgação

Divulgação

Arquivo Aperam BioEnergia
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Plante 
uma árvore

Se quiser plantar uma 
árvore, conheça quais as 
espécies indicadas para a 

região e tipo de terreno. Para 
saber mais, procure a equipe 
de Meio Ambiente da Aperam 

BioEnergia pelos telefones 
(33) 3516-4821 (Capelinha) 

e (38) 3521-3629 
(Itamarandiba).

Programa da Globo destaca 
Vale do Jequitinhonha e 
a produção de carvão

O Vale do Jequitinhonha ganhou 
as telas de todo o país no dia 10 de 
setembro. Isso porque a produção de 
carvão vegetal da Aperam BioEnergia 
foi destaque no programa "Como 
será?", exibido nas manhãs de sábado 
pela Rede Globo. A atração apresen-
tada pela jornalista Sandra Annerberg 
destacou a tecnologia utilizada pela 
Empresa para produzir energia limpa 
e sustentável. 

O repórter Renato Cunha visitou 
o Vale do Jequitinhonha e conhe-
ceu de perto as florestas planta-
das de eucalipto. A reportagem do 
quadro “Expedição Campo” res-
saltou as técnicas utilizadas pela 
Aperam BioEnergia que contribuem 
para o equilíbrio ambiental e a bio-
diversidade, a recuperação de áreas 
devastadas e preservação das matas 
nativas. Vários processos foram mos-
trados, incluindo as práticas susten-
táveis, a seleção de espécies para o 
melhoramento genético, as técnicas 
de colheita florestal, a fabricação do 
carvão e os resultados de saúde e 
segurança.

Aço Verde
O uso de novas tecnologias desenvolvidas pela 

Aperam BioEnergia impede que gases poluentes 
sejam liberados na atmosfera. O carvão que abas-
tece a indústria em Timóteo é produzido de acordo 
com os princípios da sustentabilidade e respeito ao 
meio ambiente. Esse processo resulta no Aço Verde, 
produto final feito a partir do compromisso com as 
questões ambientais.

Assista!

O vídeo está disponível no site 
www.aperambioenergia.com.br 
e na página do programa no G1.

Matéria-prima sustentável
O diretor de Operações da 

Aperam BioEnergia, Edimar de 
Melo Cardoso, durante entre-
vista ao repórter Renato Cunha, 
explicou sobre as qualidades 
do eucalipto para o solo e meio 
ambiente. Ele também falou 
sobre o processo de carboni-
zação da madeira. "Conseguimos 
carbonizar em temperaturas 
abaixo de 300 graus e isso con-
fere à madeira todas as caracte-
rísticas físico-químicas que bus-
camos no carvão", disse.

Gerando conscientização e mais árvores para o futuro
No Dia da Árvore, celebrado em 

21 de setembro, a Aperam BioEnergia 
promoveu uma série de atividades 
envolvendo escolas, empregados e 
comunidade, entre 19 e 23/09. Com 
o tema "O futuro que queremos nós 
plantamos hoje", a programação con-
tou com distribuição de mudas e mate-
rial informativo, plantio de sementes 
de espécies nativas, teatro, além de 
Diálogos de Segurança, Meio Ambiente 
e Saúde (DSMS) com os empregados. 

Ao todo, a Empresa distribuiu 
cerca de 200 mudas para estudan-
tes, comunidade e empregados. Nos 
escritórios da Empresa em Capelinha 

e Itamarandiba, a equipe da Aperam 
BioEnergia plantou sementes de espé-
cies nativas, uma iniciativa que dialo-
gou com a mensagem "O futuro que 
queremos nós plantamos hoje". 

"Para acompanharmos o cresci-
mento dessas mudas, cada empre-
gado escreveu seu nome em placas de 
identificação. As sementes começa-
rão a germinar e mostrar suas primei-
ras folhas. O objetivo principal é poder 
utilizá-las, futuramente, na recupera-
ção de áreas degradadas da região e 
em doações para as escolas e comu-
nidades", explica a assistente técnica 
da Empresa, Vanessa Marques. 

Conscientização

O grupo de teatro Pró-Riso 
completou a programação 

apresentando o espetáculo 
"De favo em favo por todo o 
Vale". Na história, um casal 

de abelhas cita diversas 
ações realizadas pela Aperam 

BioEnergia, incluindo o 
projeto de Apicultura e outras 

iniciativas para geração de 
renda e desenvolvimento 

social. A peça também abordou 
a questão da escassez de água 
e outros assuntos relacionados 

ao meio ambiente.

Edimar de Melo Cardoso sendo entrevistado pelo repórter Renato Cunha

Empregados participaram do plantio de sementes de sibipuruna, ipê 
amarelo, angico, sansão do campo e imbiruçu

Reprodução
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